
Författarinstruktion

Omfång och språk
Recensioner bör vara 800–1.200 ord, artiklar ca 5.000–7.000 ord. Texter kan skrivas på danska, 
engelska, norska eller svenska. När du skriver, tänk på att forumet har läsare från alla nordiska 
länder. Förklara gärna därför länderspecifika förhållanden och förkortningar. Vi vill uppmuntra 
författare att skriva på engelska, såväl recensioner – särskilt av engelska böcker – som artiklar. 
Artiklar som skrivs på skandinaviskt språk kan kompletteras med ett abstract på engelska på ca 
100 ord som också översätter titeln på artikeln. 

Ordbehandling och manus
Manusfiler bör sparas som .docx eller .rtf-dokument och ska skickas med e-post till  
kjell.eriksson@idrottsforum.org. Skriv författarnamn först i dokumentet.

Layout
Dokumentet bör vara så lite formatterat som möjligt. Använd gärna kursiv och fet stil, men inte 
understruken text. Skriv inte med VERSALER. Använd inte avstavning. Boktitlar, tidningar 
och tidskrifter skrivs med kursiv stil. Namn på artiklar sätts inom citationstecken. Nytt stycke 
markeras med en blank rad, citat dessutom med indrag. Markera noga om det finns mer än 
en rubrikgrad. Använd inte förkortningar (t ex, bl a, e dyl), skriv hellre ut orden. Noter kan 
användas, men bör reserveras för innehållsliga förtydliganden och liknande. Referenser skrivs 
inne i texten, som (Författare yyyy), t ex (Eriksson 1991) eller med sidhänvisning (Författare 
yyyy:sidnr), t ex (Carlsson 1989:114). Flera referenser i samma parentes skiljs åt med semikolon. 
Tabeller bör vara tydliga, och figurer ska skickas med som seprata bildfiler eller motsvarande.

Litteraturförteckning
Litteraturförteckning är obligatorisk. Endast böcker och artiklar som refereras kan vara med i 
litteraturförteckningen. Nedan följer riktlinjer rörande hur referenser ska skrivas.

Böcker
Efternamn, Förnamn (yyyy) Titel Förlagsort: Förlag
Exempel: Mandelbaum, Michael (2004) The Meaning of Sports: Why Americans Watch 
Baseball, Football, and Basketball and What They See When They Do New York: PublicAffairs

Artikel i tidskrifter
Efternamn, Förnamn (yyyy) ”Artikelrubrik” in Tidskrift Årtal/Nr
Exempel: Peterson, Tomas (1998) ”Idrotten och välfärdsstaten” in Kunnskap om idrett 
1998/2

Artikel i antologi
Efternamn, Förnamn (yyyy) ”Artikelrubrik” in Antologititel (förnamn efternamn (ed(s)) 
Förlagsort: Förlag
Exempel: Simon, Robert L. (2000) ”Good Competition and Drug-Enhanced 
Performance” in Ethics in sport ( J. M.  Morgan, K. V. Meier & A. J. Mangan, red) 
Champaign: Human Kinetics

Korrektur
Manus läses av redaktionen. Författare får inget korrektur, och uppmanas att färdigställa manus 
så längt möjligt innan det skickas in.

Copyright
Copyright tillhör författaren.


